شــد که در کمتــر جنگی تا این میــزان عمیق میشــود .معموالً
مخاصمات بین دو کشــور بر ســر مــرز ،خاک ،وطــن و موضوع
هایی از این دســت اســت ،اما وقتی مسأله حق و باطل میشود
ُبعــد فکری و معرفتی هــم پیدا میکند .لذا مســائل و جزئیات
شعر جنگ مثل موضوع شــهادت تبدیل به یک مسأله نظری
میشــود .یعنــی از حیث هیجانات فــردی و اجتماعی به حوزه
معرفــت و تفکــر راه پیــدا میکنــد از ایــن حیث شــعر جنگ ما
اتفاقــاً قابــل توجــه و قابــل اعتناســت چــون پایــه و ریشــههای
اعتقادی داشت.

نظرتــان دربــاره سفارشینویســی در حــوزه دفــاع
مقدس چیست؟

من بــا سفارشینویســی موافــق نیســتم،البته معتقــدم از دل
ســفارش هم گاهی آثار خوبی بیــرون میآید یا اگر طور دیگری
هــم بــه موضــوع نــگاه کنیــم میبینیم کــه شــاعر معمــوالً در
معرض ســفارش اســت؛ یعنی یــا از درون خودش یــا از بیرون
ســفارش میگیرد .این موضــوع گاهی اوقــات نتیجهاش هیچ
تفاوتــی باهــم نمیکنــد اگر ســفارش درون شــاعر با ســفارش
جامعه یکی باشــد .یک واقعیت درباره شــاعرها این اســت که
مــا راجع به موضوعهایی شــعر میگوییم کــه مطالباتش را در
جامعــه از طریــق دیدن،
شــنیدن و تجربــه پیــدا
کردن رصد کرده باشیم و
دهه  70به بعد
احســاس کنیم باید راجع
با باز شدن
بــه ایــن موضوع شــعری
پاپ
فضای موسیقی
گفتــه شــود کــه از نظر من
فضای شعر و
بهتریــن سفارشــات آنهــا
ترانههای جنگ هم
هستند.

رشد کرد و رونق
گرفت.

اگــر بخواهیــم بــه آثــار
فاخر یا شاعران شاخص
ادبیــات دفاعمقــدس
اشاره کنیم ،از چه کسانی
نام میبرید؟

امــروز جایــگاه ترانــه دفــاع مقــدس در مقایســه
با سایر موضوعها کجاست؟

سیدعلی کاشفی خوانساری

کارشناس ادبیات کودک و نوجوان و منتقد ادبی

ادبیــات جنگــی ،به مجموعــه آثاری گفته میشــود که
بــه مفاهیــم جنــگ  ،قیــام و جنبشهــای عدالتخواهانــه
و ضــد اشــغالگری ،ضــد اســتعماری ،ضــد اســتکباری و
آزادیخواهانــه و حوادث ،حواشــی و چهرههــای مربوط به
آن ،ارجاع دارند.
بر این اســاس داســتانهایی با موضــوع دفاع مقدس،
بــه آن دســته از آثــار ادبــی اطــاق میشــود کــه در یــک یا
چنــد عنصر اصلی داســتانی همچون درونمایــه ،پیرنگ،
شــخصیت یا پیــام به جنــگ و دفاع مربوط شــده باشــند.
دفاع 8ســاله که با حمایت قاطع مردمی بوقوع پیوســت،
ابعــاد مختلف زندگــی ایرانیان را تحت تأثیــر قرار داد و به
ایــن ترتیب بــا اشــکال و رویکردهــای گوناگــون در ادبیات
داستانی نوجوان نیز نمود و تجلی یافت.
ایــن داســتانها ،فراتر از ابعاد ادبــی و هنری خویش ،از
آنجــا که یک تحول عظیم فرهنگی اجتماعی را دســتمایه
خود قــرار دادهانــد ،دارای اهمیتی مضاعف هســتند .چرا
کــه همچون آینــهای دو رو از ســویی ســند و بازتابــی از یک
رخــداد ســترگ اجتماعــی و از ســوی دیگــر نشــاندهنده
دیدگاه ،برداشــت و چگونگی تعامل نویســندگان و اهالی
قلم با این رویداد هســتند .جنگ و دفاع مفاهیمی هستند
که مصادیق آن در گستره تاریخی گستردهای قابل جست
وجوســت .برای نمونه میتوان تمامی آثار عدالتجویانه
و آزادیخواهانــهای کــه به شــکل تمثیلی یا با ارجــاع به هر
اتفــاق تاریخــی دیگر ،انتشــار یافتهانــد را در زمــره ادبیات
جنگــی جــای داد .دســته دیگر آثــاری هســتند که بــ ه طور
مســتقیم به مبــارزات مردمی و گروههــای مختلف فکری
و سیاســی میپردازند و به تعبیری داســتان آنان را روایت
میکننــد .بــا ایــن توصیــف ادبیات دفــاع مقــدس تنها به
یــک مقطــع تاریخــی منحصــر نیســت و میتــوان تمامی
رویدادهــای پس از پیروزی انقــاب ،تضارب آرا و تحوالت
ســالهای پس از آن را نیز در تعریف ادبیات دفاع مقدس
گنجاند .دسته دیگر داســتانها و زندگینامههای داستانی
هســتند که حــول و حوش شــخصیتهای جنگــی مرتبط
با جنــگ پدیــد آمدهاند .چنین آثــاری خوا ه ناخــواه تا حد
زیادی به ماجراهای جنگ پیوند خواهند خورد.
از ســوی دیگــر از آنجایــی کــه درصــد باالیــی از آثــار
داســتانی_ جنگــی در فضایی رئــال ،اجتماعــی و معاصر

روی میدهــد ناگزیر در این داســتانها ،هر چند به شــکلی
انــدک و ضمنی ،بــه جنگ ،حال و هوا و تأثیرات آن اشــاره
دارند.
نقــد داســتانهای جنــگ در حوزه کــودک و نوجوان در
فاصله سال  59به این سو در مطبوعات مختلف و کتابها
به چاپ رســیده اســت اما هنوز این حوزه نیازمند بررسی و
پژوهشهای جدی تری است.
بررســی این نقدها زمینهســاز هرگونــه مطالعه بعدی
و نــگارش تاریــخ ادبیات دفــاع مقدس کــودک و نوجوان
اســت .همچنیــن نقد ایــن کتابهــا میتوانــد در مجالت
ویــژه کودک و نوجــوان و برای مطالعه آنان نوشــته شــود.
بــر اســاس مطالعــات اینجانــب در حداقــل دو دهــه پس
از جنــگ دههــا عنوان نقــد مرتبط بــا ادبیات جنــگ برای
کودکان و نوجوانان منتشــر شــده اســت کــه 70درصد این
نقدهــا در ســالهای پــس از پایان جنگ منتشــر شــدهاند.
به ایــن ترتیب میتــوان نتیجه گرفت جریــان نقد ادبیات
کودک در ســال هــای پس از جنگ رو به رشــد بوده اســت.
البتــه جریان نقد آثار تولیــدی در حوزه دفاع مقدس برای
کــودکان و نوجوانــان در ســالهای اخیــر رو به افــول نهاده
است.
نخســتین نقدی که پس از آغاز جنــگ در حوزه ادبیات
کــودک منتشــر شــد ،نقد نقی ســلیمانی در نشــریه ســوره
(بچههــای مســجد) بــر کتــاب «اســم مــن علــی اصغــر»
نوشــته مصطفی رحماندوســت اســت .در میان منتقدان
محمدرضــا سرشــار بیــش از دیگــران بــه نقــد قصههــای
کــودک و نوجــوان درباره جنــگ پرداخته اســت و در میان
نشریات هم نشریه ســوره (بچههای مسجد) بیش از سایر
نشریات به این مقوله عنایت داشته است.
در میان کتابهای داســتان جنگ کودک و نوجوان نیز
آثــار ترجمــه از زبانهای خارجی بیش از ســایر آثــار مورد
توجه منتقدان بوده است.
خوب اســت بدانیم آشــنا ســاختن کودکان و نوجوانان
بــا مفهــوم جنــگ از طریــق نقد ادبــی بســیار مــورد توجه
کارشناســان اســت.بهطوری کــه اگــر در مــوارد اســتثنایی
یک داســتان ویژه بزرگســال هم در مجلهای ویژه کودکان
و نوجوانــان نقد و بررســی شــود ،مــورد توجه قــرار خواهد
گرفــت .بــا ایــن مالحظــه نقــد کتابهــای جنگــی خاص
گروه ســنی کودک و نوجوان بایســتی رونق یابد و از ســطح
کیفــی مطلوبــی برخوردار شــود تــا زمینــه مطالعه جدی
ایــن دســت آثــار در میــان گــروه ســنی کــودک و نوجــوان
رواج بیشتری یابد.
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عکس :سایت شبستان

دهه  70به بعد با باز شــدن فضای موســیقی پاپ فضای شــعر
و ترانههای جنگ هم رشــد کرد و رونق گرفت .من در این دوره
بــه عرصه موســیقی نزدیــک شــدم و ترانههای «بوی ســیب»
و «کبوتــر» را کار کــردم که جلوهای نو از ادبیــات دفاع مقدس و
جنگ بــود .این روزهــا گاهی اوقات به مناســبت تیتراژ ســریال
یا فیلمهای داســتانی و مســتند شــاهد تولید آثار جدیدتری در
خصــوص جنگ هســتیم امــا وقتــی در فحــوای کالم و ترانهها
دقت میکنیم از انتخاب و به کارگیری واژهها و نگاهی که شاعر
به جنگ داشــته میتوان فهمید که او قطعــاً نه جنگ را دیده و
نــه آن را حس کرده اســت،البته این موضوع شــاید برای نســل
ما آزاردهنده باشــد و ممکن اســت نســل جدید بــا این کلمات
مأنــوس باشــند و با جنــگ هم نســبتی برقــرار کنند .امــا وقتی
مــا ترانهای میشــنویم کــه تقریباً میشــود گفت ســرایندهاش
بیخبــر از موضــوع جنــگ اســت یــا نشــانههای آن را درســت
ع بــه اومیکنیــم که آن
نمیشناســد ،ایــن نتیجهگیــری را راجــ 
کار ارزش باالیــی نــدارد .بــا وجــود این بــه رغم تخریبــی که در
خصــوص میراث ملی از ســوی جریــان های سیاســی مختلف
صــورت گرفتــه من هنوز فکــر میکنم مردم نســبت به بعضی
از موضــوع ها با احترام نگاه میکنند که ازجمله این موضوعها
موضوع جنگ است.

داستانهای جنگ ویژه کودکان و نوجوانان در ترازوی نقد
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زمانــی که مــا درگیر جنــگ بودیم درخصوص دفــاع مقدس و
جنــگ چند نفر از شــاعران بودند کــه خیلی کارهایشــان طرف
توجه بود که از زمره آنها میتوان به اشعار مرحوم «سید حسن
حســینی» اشــاره کرد .مشــقهای او برای بســیاری از دوســتان
شــاعر الگو بود .رباعیات و مثنویهایش ،یا آثار ســپید او درباره
جنگ برای همه مرجع بود .اما شعرهای شاعران دیگری مثل
«نصــراهلل مردانــی»« ،قادرطهماســبی» و «قیصــر امین پور»
هم درخصوص جنگ ازجمله اشــعار طرف توجه بود .در آغاز
پیدایــش جنگ هم تعدادی دیگر از شــاعرانی که خارج از خط
و خطــوط فکری شــاعران انقالب قلم میزدند مثل «شــمس
لنگرودی» و «محمدعلیســپانلو» و خیلی دیگر از شاعران ،در
مورد جنگ شعرهایی دارند که ماندگار شد .از اینرو نمیشود
شــخص خاصــی را بهعنوان شــاخصترین چهره شــعر جنگ
معرفی کرد چون جنگ در آثار همه شــاعران منتشــر شــد و اگر
بخواهیــم یک آنتولوژی جمع کنیم شــاید بتوانیم از هر شــاعر
چند کار خوب معرفی کنیم.
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